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Voorstel 

 

     Kennisnemen van de rapportage monitoring aanbevelingen Rekenkamercommissie. 

 

 

Toelichting op het te nemen besluit 

 

Aanleiding 

In 2010 heeft de Rekenkamercommissie het onderzoek “Aanbevelingswaardig” uitgevoerd. Eén van de 

aanbevelingen uit dat onderzoek was te laten monitoren of de door uw raad overgenomen aanbevelingen 

ook werkelijk geïmplementeerd zijn en het college daarover te laten rapporteren. 

Met deze jaarlijkse rapportage voldoen wij aan die aanbeveling.

 

Argumentatie

In onderstaande tabel zijn de gegevens opgenomen van één door de rekenkamercommissie uitgevoerd 

onderzoek in 2020. 

 

onderzoek Aantal 

aanbevelingen 

overgenomen geïmplementeerd 

Quick scan Jeugdzorg 4 4 4 

 

Aanbevelingen 

Hieronder zijn de aanbevelingen nogmaals verwoord. 

 

1. Vraag het college om op basis van het lokale beleidsplan een uitvoeringsprogramma op te stellen en 

dit met u te bespreken. Vraag het college of het uitvoeringsprogramma onder meer inzicht zal bieden 

in hoe preventie en vroegsignalering in de praktijk uitgewerkt gaat worden. Vraag het college om het 

uitvoeringsprogramma zo op te stellen dat u als gemeenteraad in staat wordt gesteld om uw 

controlerende taak uit te oefenen. 

 

2.  Neem als raad een op hoofdlijnen sturende en controlerende rol in. Door inzicht en monitoren weet u 

     of het vastgestelde beleid effectief is. 

a. Vraag om inzicht in de uitgaven voor jeugdhulp in deze transformatieperiode zoals inzicht in het aantal 

en het type individuele voorzieningen die worden verstrekt en de uitgaven aan deze voorzieningen.  

Vraag of er een verschuiving van zware naar lichtere vormen van hulp plaatsvindt. 
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b. Vraag het college om bijvoorbeeld bij de voorjaarsnota en de najaarsnota te rapporteren 

over de uitgaven jeugd. Lopen de uitgaven in lijn met de begroting? Vraag een gedetailleerd 

totaaloverzicht. Niet alleen op de uitgaven per type jeugdhulp, maar bijvoorbeeld ook op uitgaven  

voor de uitvoering en het voorliggend veld. Dit vergroot het inzicht in de uitgaven. 

c. De raad wordt nu geconfronteerd met overschrijdingen. Bespreek met het college de  

       mogelijkheden voor een sluitende begroting. 

 

3. In de interactieve bijeenkomst met maatschappelijke partners, raadsleden en ambtenaren zijn acht 

kansen en tips geformuleerd. Vraag het college om deze kansen en tips verder te onderzoeken en 

daarover periodiek te rapporteren. 

 

4. Inhoudelijke vernieuwing in de jeugdzorg is gewenst. Laat deskundigen van de gemeente (en regio)  

in gesprek gaan met betrokken partijen wat goede of passende zorg is. Ga in gesprek met 

zorgaanbieders over inhoudelijke vernieuwing van gespecialiseerde jeugdhulp. Dit is een van de 

sturingsinstrumenten waarover de gemeente beschikt. 

 

Op dit moment is een dashboard voor het Sociaal Domein in ontwikkeling. De eerste versie van dit 

dashboard is 2 maart 2021 in de Commissie Sociaal Domein gepresenteerd. In het dashboard wordt 

gebruikt gemaakt van diverse indicatoren zoals het aantal voorzieningen en financiën. Bij de ontwikkeling 

van dit dashboard staat de kwaliteit van deze informatie centraal (juistheid, volledigheid, tijdigheid, 

betrouwbaarheid en consistentie). Ook gaan we werken met kritieke prestatie indicatoren (KPI’s), hiermee 

willen we de doelstellingen meetbaar en concreet maken. Zowel het dashboard met indicatoren als de 

KPI’s zijn onderdeel van onze monitoring. Monitoring gaat over het structureel bijhouden en inzichtelijk 

maken van de inzet van middelen, uitgevoerde activiteiten en behaalde prestaties.  Naast monitoren, wordt 

er ook een prognosetool voor Jeugd ontwikkeld in het dashboard. Dit geeft ons de mogelijkheid om te 

kunnen voorspellen hoe het gebruik en de financiën zich gaan ontwikkelen het komend jaar.  

Deze prognosetool is voor de begroting van 2022 gereed.  

 

Twee keer per jaar informeren wij de raad door middel van een bestuursrapportage en tussentijdse 

rapportage over de financiën en het gebruik van voorzieningen binnen het Sociaal Domein. Aanvullend 

zullen wij in 2021 de gemeenteraad een toelichting geven over de ontwikkelingen binnen het Sociaal 

Domein aan de hand van het dashboard. Wij zullen u met regelmaat informeren over de ontwikkelingen. 

 

Onze verwachting is dat daarmee recht wordt gedaan aan de aanbevelingen van de Rekenkamer-

commissie.  

 

Geheimhouding

Niet van toepassing. 

 

Toegankelijkheid

Niet van toepassing.

 

Alternatieven

Niet van toepassing. 

 

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing. 

 

Beslistermijn

Niet van toepassing.

 

Financiële paragraaf

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 
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Overige Raadsinformatie 

 

Bevoegdheid

Het betreft een door de raad aangenomen aanbeveling van de Rekenkamercommissie.

 

Collegeprogramma

Niet van toepassing. 

 

Begroting

Niet van toepassing. 

 

Eerdere besluiten

Het besluit van de raad de aanbeveling over te nemen om jaarlijks te laten rapporteren over de 

implementatie van overgenomen aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.

 

Voorgeschreven procedure

Er zijn geen wettelijke procedures. 

 

Kader- en beleidsnota’s

Niet van toepassing.  

 

Evaluatie

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen

Geen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies raadscommissie 

 

[in te vullen door raadsgriffier] 

Burgemeester en wethouders, 

  

  

  

  

De secretaris De burgemeester 


